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Var tionde skada som ersätts
av Patientförsäkringen har sam-
band med försenad diagnos eller
behandling. Patienter med can-
cer utgör en stor del av dessa –
hos kvinnor är det ofta fråga om
bröstcancer. 

Under åren 1988–95 har 27 kvinnor
med bröstcancer fått ersättning på
grund av bristfällig diagnostik. Sexton
av dem har behandlats på sjukhusens
kirurg- (13 stycken), gynekolog- (2) el-
ler onkologmottagningar (1), elva i pri-
märvården.

Diagnosförseningen varierade mel-
lan 6 och 48 månader med ett medelvär-
de på 16 månader. Alla patienter utom
en hade vid operationen regionala me-
tastaser.

Passivitet vanligaste 
orsaken till försening
Bakom de försenade diagnoserna

döljer sig följande orsaker:
Passivitet i 14 fall, falskt negativ

mammografi i 5 fall, falskt negativ
mammografi och cytologi i 2 fall, felak-
tig PAD i 1 fall samt administrativa bris-
ter i 4 fall.

Med passivitet avses att man ansett
sig kunna utesluta att en bröstkörtelför-
ändring är malign enbart genom att pal-
pera brösten eller att man avstått från
cytologprov vid palpabel »knöl» med
motiveringen att mammografi inte visat
tecken på malignitet.

Inte helt tillförlitlig
Inte heller den morfologiska diagno-

stiken är hundraprocentigt tillförlitlig,
vilket kan kräva upprepade undersök-
ningar när de kliniska fynden styrker
malignitet.

I vissa fall har uppenbarligen dia-
gnostiken varit svår. Men det borde gå

att ha sådana administrativa rutiner att
remissvar och kallelser inte kommer
bort.

Det första fallet illustrerar en alltför
passiv diagnostik,det andra diagnosför-
dröjning på grund av bristfälliga admi-
nistrativa rutiner.

Fall 1
En 33-årig kvinna hade under slutet

av graviditeten upptäckt en knöl i höger
bröst. I september 1991, en månad efter
partus, sökte hon en tf distriktsläkare.

Denne fann att brösten på grund av
amning var »generellt lite knöliga»
samt att det fanns en väl avgränsad och
»lite platt» resistens som var ca 3 cm i
diameter. Utlåtandet blev: »Ger väl ing-
en misstanke om malignitet».

Kvinnan skulle återkomma om
knappt en månad om knölen fortsatte att
växa. »Man får väl höra med kirurgen
om det finns anledning till någon under-
sökning», skrev läkaren.

Hon återkom emellertid först efter
tio månader då hon känt en knöl i arm-
hålan. På hennes begäran gjordes mam-
mografi, som visade en 40 × 50 mm stor
bröstcancer.

Kvinnan avled
Hon opererades och behandlades

med cytostatika. Initialt skedde en viss
regress av metastaser i lungorna. Men i
juli1993 tillkom buksymtom på grund
av levermetastaser och kvinnan avled
en månad senare.

Onkologisk expertis har bedömt att
det förelåg en diagnosförsening på tio
månader. Men det går inte att säkert
fastställa om förseningen försämrat
kvinnans prognos. Om det fanns meta-
staser i september 1991 hade utgången
blivit densamma.

Patientförsäkringen bedömde att det
förelåg en behandlingsskada orsakad av
fördröjd diagnos. Kvinnan fick ersätt-
ning för inkomstförlust för den period
hon var sjukskriven på grund av cytos-
taikabehandling samt för sjukvårds-
kostnader och resor i samband med be-
handlingen.

Efter kvinnans död har dödsboet rest
ytterligare ersättningskrav. Dessa har
avvisats av PSR (Personskaderegle-
ring AB) eftersom man med stöd av ut-

låtandet från onkologisk expertis ansett
att diagnosförseningen inte har lett till
dödsfallet.

Dödsboet har vänt sig till Patientska-
denämnden, som ansett att ytterligare
ersättning bör utbetalas för inkomstför-
lust, för eventuella övriga vårdkostna-
der samt för begravningskostnader.

Måste remitteras vidare
Graviditet och amning försvårar pal-

pation av bröstkörteln. Men när patien-
ten, som i detta fall, själv känt en knöl
måste man remittera henne till en speci-
alist eller för mammografi – särskilt om
läkaren själv är mindre erfaren inom
området (journalanteckningarna talade
här starkt för att så var fallet).

Fall 2
En 48-årig kvinna remitterades från

vårdcentralen till centralsjukhusets
röntgenavdelning för mammografi.
Hon hade haft ökande ömhet i höger
bröst samt indragning av mamillen. 

Enligt preliminärsvaret från röntgen
fanns inget malignitetssupekt i bröstet.
Men när en erfaren röntgenolog några
dagar senare eftergranskade bilderna
upptäcktes en cancermisstänkt tumör
på 1×2 cm.

Enligt avdelningens rutiner skulle en
patient i en sådan situation skickas vida-
re till kirurg. Röntgenläkaren tog, enligt
egen uppgift, kontakt med kirurgmot-
tagningen för att kvinnan skulle kallas
dit igen för fortsatt utredning.

Det definitiva röntgenutlåtandet sän-
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des till den inremitterande distriktsläka-
ren, som fick veta att kvinnan var om-
händertagen och skulle kallas till ki-
rurgmottagningen för fortsatt utred-
ning.

Fick inte beskedet
Enligt den ansvarige läkaren på ki-

rurgmottagningen nådde aldrig beske-
det från röntgen fram. Det finns heller
ingen notering i kirurgjournalen.

Kvinnan själv blev inte heller infor-
merad – varken om resultatet av under-
sökningen eller om att hon skulle kallas
till kirurgen.

År 1994 deltog kvinnan i mammo-
grafiscreening och fynden från 1992
konfirmerades. En cytologisk utredning
på kirurgmottagningen visade cancer.
Vid operation fann man metastatisk
växt i 13 lymfkörtlar i axillen. Kvinnan
fick cytostatika.

Patienterna får 
inte tappas bort
Patientförsäkringen har bedömt att

det föreligger en behandlingsskada.
Kvinnan har ersatts för sveda och värk,
för merkostnader i samband med kom-
pletterande behandling samt för för-
längd sjukskrivning.

Vid sjukhuset hade man infört ruti-
ner som gjorde det möjligt att snabbt
och smidigt ta hand om patienter med
misstänkt bröstcancer. Detta för att re-
ducera oron i samband med väntan på
fortsatt utredning. Det är lovvärt, men
det krävs att rutinerna görs så säkra att
patienterna inte tappas bort. 

Remitteringsförfarandet på mam-
mografiavdelningen har ändrats så att
denna typ av missöde inte skall kunna
upprepas. •
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Klar ansvarsfördelning krävs
när kirurgisk teknik lärs ut

Den instruktionen för operatörer
som inte är specialister i allmänkirurgi
utfärdade chefsöverläkaren vid en kir-
urgklinik efter en händelse som berättas
i Riskronden nr 13 1996. Där påpekas
att det krävs en tydlig ansvarsfördelning
när man lär ut kirurgisk teknik och att
handledarens ansvar även innefattar in-
grepp med måttliga risker.

En 74-årig kvinna med övervikt sök-
te för varicer på vänster ben. Hon be-
svärades av svullnad och obehagskäns-
la samt hade haft tendens till bensår.

Hon opererades av en ST-läkare,
som började med en incision i ljumsken
och fann vad som uppfattades vara vena
saphena magna. Operatören fann också
vad som tolkades vara vena femoralis.
Hon ligerade en liten ytligare gren, de-
lade sedan vad hon trodde var vena sap-
hena magna och ligerade.

Operatören gick sedan ner på ankeln
och gjorde en liten hudincision framför
mediala malleolen. Hon friade vena
saphena magna och avligerade den dis-
talt och förde upp en stripsond i proxi-
mal riktning. 

Hade avligerat
vena femoralis
Sonden kom inte fram i den förmo-

dade avligerade vena saphena magna.
Vid en kontroll fann operatören att det
var vena femoralis hon avligerat.

Hon kallade på hjälp av en mer erfa-
ren kollega.

Denne »släpper suturerna» och kon-
trollerade att flödet var bra såväl proxi-
malt som distalt i vena femoralis. Kär-
lets ändar adapterades till varandra med
en end-to-end-anastomos.

Nästa dag gjordes en flebografi. I
vena femoralis fanns en 2 cm lång för-
trängning motsvarande anastomosen.
Lumen var som smalast 3 mm, att jäm-
föra med 15 mm kranialt och 13 mm
distalt om förträngningen.

Kvinnan skrevs ut men återkom en
vecka senare med misstänkt djup ven-
trombos i vänster underben. Den visade
sig finnas i vena femoralis och hon fick
sedvanlig behandling med antikoagu-
lantia. •

Slarv med anmälan
av samhällsfarlig sjukdom
Läkarna är skyldiga att vid

en grundad misstanke utreda
om patienten har en samhälls-
farlig sjukdom. Och om diagno-
sen blir positiv ska han eller hon
anmäla fallet till smittskyddslä-
karen och Smittskyddsinstitutet.

Det skriver Riskronden nr 14 1996
och påpekar att Smittskyddslagen inte
följs speciellt bra. Där berättas ett bely-
sande fall.

En 15-årig pojke kom till vårdcen-
tralen med problem att kissa. Han hade
i ett par månader haft täta trängningar
och ibland sveda. Läkaren kontrollera-
de ett urinprov med u-Multistix med ne-
gativt utslag. Han gjorde inga ytterliga-
re undersökningar.

Pojken berättade att han haft oskyd-
dade samlag med fyra olika partners.
Läkaren misstänkte att pojken hade kla-
mydia och gav honom Tetralysal 300

mg x 2 i tio dagar. Sedan gjorde han ing-
enting mer och antecknade inte heller
pojkens berättelse i journalen.

Enligt Smittskyddslagen är klamy-
dia en samhällsfarlig sjukdom. Läkaren
ska ta de prov som krävs för att faststäl-
la om patienten smittats av en sådan
sjukdom.

Läkaren ska också ge patienten de
förhållningsregler som behövs för att
hindra smittspridning samt föra in des-
sa i journalen.

Genom att fråga patienten ska läka-
ren försöka få reda på av vem patienten
blivit smittad, vilka andra som smittats
av samma källa samt till vilka patienten
kan ha fört smittan vidare.

När en samhällsfarlig sjukdom har
konstaterats ska detta anmälas till smitt-
skyddsläkaren och Smittskyddsinstitutet.

Men följsamheten till lagstiftningen
är dålig, påpekar Riskronden och häv-
dar  att det är angeläget att kontaktspår-
ning sker och att det görs på ett bra sätt.•  

»Efter fripreparation av kon-
fluensen mellan vena saphena
magna och vena femoralis skall
detta framvisas och godkännas
av allmänkirurgisk specialist.
Detta skall ske innan ligatur och
delning. Specialisten skall
namnges i operationsberättel-
sen.»


